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 MPS i Navision XAL 

MPS I 
MPS I indeholder de grundlæggende funktioner til 
produktionsplanlægning og den tilhørende udretning 
af materialeforbrug. Produktionen kan oprettes 
uafhængigt eller på grundlag af forslag fra 
beregningen af lagerbehovet. Modulet understøtter 3 
varianter: Målvarianter, varevarianter og produktions-
varianter. 

Varianter 
Forbruget af råmaterialer beregnes på grundlag af 
færdigvarens dimensioner ved hjælp af målvarianter. 
Brugen af varevarianter betyder, at samme stykliste 
kan anvendes til forskellige varer. Brugen af 
produktionsvarianter sikrer, at individuelle 
produktforskelle kan angives ved oprettelse af 
ordrene. 
 
MPS I henter data fra produktionskartoteket og fra 
produktionsstyklisten. Produktionskartoteket inde-
holder oplysninger som f.eks. produktionsnummer, 
færdigvarenummer og lagertilgangsplacering, 
produktionsmængde og leveringsdato, variantkoder 
for lagervarer og produktionsvarianter samt 
færdigvaredimensioner for målvarianter. 

Produktion 
Produktionsforløb kan oprettes med automatisk 
reservering og automatisk rekvisition af råmaterialer. 
Brugeren kan også vælge at angive det faktiske 
materialeforbrug manuelt. Der er adgang til følgende 
produktionsfunktioner: 
• Forkalkulation 
• Planlægning 
• Udlevering 
• Igangsætning 
• Færdigmelding 
• Efterkalkulation af kostpris 

Stykliste 
De materialer, der anvendes i produktionen, angives i 
en stykliste. Styklisten kopieres fra enten 
hoveddataene i Lagermodulet eller fra en anden 
produktion. Styklisten kan også oprettes uafhængigt 
for hver produktion. 

Materiale- og produktionsstyringsmodulet 

(MPS) indeholder en lang række funktioner 

til at planlægge og styre produktionen og 

det tilhørende materialeforbrug. MPS 

indeholder 3 undermoduler, der giver 

kunden den nødvendige fleksibilitet til enten 

at anvende de grundlæggende MPS-

funktioner eller udbygge løsningen til at 

omfatte de funktioner, der er brug for. 
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Styklisten omfatter følgende funktioner: 
• Fantomvarer (dvs. automatisk udfoldning til 

stykliste på lavere niveau) 
• Målvariantspecifikation inkl. Tilhørende 

beregningsformel 
• Automatisk oprettelse af produktionsforløb på 

lavere niveau 
• Afrunding af forbrug 
• Returnerede materialer, negativt materialeforbrug 
• Erstatningsmaterialer pr. linie 
• Godkendelsesintervaller 
• Variantafhængig vareforbrug 

Terminer og handling 
Terminer og handlinger understøtter beslutnings-
tagningen i produktionen ved at gøre opmærksom på 
særlige situationer, der kræver handling. 
 
Terminsindstillingerne sættes i Lagermodulet og 
beregner virkningerne af, at råmaterialebehovet ikke 
opfyldes rettidigt. Forsinkelser overføres til 
produktions- og salgsordrer, hvor de danner grundlag 
for valget mellem en alternativ råmaterialeleverandør 
og omplanlægning af produktionen. 
 
Handlingsindstillingen anvendes til at afgøre, hvilke 
handlinger der ideelt set kan udføres for den aktuelle 
ordremasse. Hvis f.eks. en salgsordre udskydes til 
senere levering, sikrer handlingsindstillingen, at 
produktion og indkøb også udskydes for at minimere 
lagerbeholdningen. 

Rapporter 
MPS I indeholder en række rapporter, deriblandt for-
/efterkalkulation af kostpris, produktionsoversigter og 
pluklister. 

MPS II 
Med Navision XAL kan man styre og i grove træk 
planlægge produktionen og det efterfølgende 
ressourceforbrug. Systemet byder på en lang række 
funktioner til kapacitetsstyring, deriblandt oprettelse 
og visning af såvel kortsom langfristede halvgrafiske 
kapacitetsbelastningsprofiler. 
Med MPS II kan data hentes fra produktionsruterne, 
der enten kan oprettes til hvert produktionsforløb eller 
kopieres fra stamdatabeskrivelsen eller fra andre 
produktionsforløb. 
 
Produktionsruter sikrer optimal arbejdsplanlægning og 
omfatter følgende funktioner: 

• Rutenetværk 
• Sideløbende operationer 
• Proces, opstilling, transport- og køtider 
• Kassationsprocent 
• Erstatningsmaterialer 
• Variantafhængige operationer 
• Ressourcer eller ressourcegrupper 

Produktionsruter 
Produktionsordremassen eller dele deraf kan 
finplanlægges når som helst. Produktionsforløb kan 
planlægges forlæns eller baglæns ud fra såvel 
begrænsede som ubegrænsede materialer og 
kapacitet. Produktionsruten kan oprettes, således af 
grovplanlægningsfunktionen planlægger og reserverer 
kapacitet til ressourcegrupper. Men finplanlægningen 
vil undersøge belastningen for de enkelte ressourcer i 
hver ressourcegruppe. MPS III vælger automatisk den 
ressource, der bedst kan hjælpe med til at opnå den 
kortest mulige gennemløbstid. 
 
Hvis flere vigtige ressourcer er blevet defineret i et 
produktionsforløb, f.eks. en maskine, en medarbejder 
og et værktøj, sikrer finplanlægningen, at alle tre 
ressourcer er tilgængelige på samme tid. 

Ressourcer 
Kapaciteter kan oprettes enten som ressourcegrupper 
eller som ressourcer, der indgår i bestemte 
ressourcegrupper. Ressourcer kan være maskineri, 
værktøj, personale eller underleverandører. For hver 
ressource kan brugeren også angive: 
• Effektivitetssatser 
• Kapacitetskalender med afvigelser 
• Anbefalede tider og alternative kapacitets-

specifikationer 
• Vedligeholdelsesparametre 

Grovplanlægning 
Belastningsprofiler kan vises for enhver periode. På 
grundlag af de valgte fordelingsparametre kan 
salgsbudgettet opdeles i langfristede behov for 
ressourcekapacitet, operatørkapacitet og 
opsætningskapacitet. Behovene kan vises som halv-
grafiske belastningsprofiler, der opsummeres dagligt, 
ugentligt eller månedligt. Grovplanlægning af 
produktionsforløb betyder, at en mulig leveringsdato 
kan beregnes ved modtagelse af ordren. 
Grovplanlægning omfatter en række muligheder 
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såsom 'planlæg fra' eller 'planlæg bagud fra' en given 
dato, planlægning med begrænset og ubegrænset 
kapacitet og planlægning med eller uden hensyntagen 
til materialernes tilgængelighed. 
 
Tilgængeligheden kan kontrolleres på grundlag af 
lagerbeholdninger eller terminsindstillingen. De groft 
planlagte kapacitetsbehov kan vises halvgrafisk og 
danne grundlag for kapacitetsjusteringer. MPS II 
indeholder også funktioner til styring af 
underleverandører. Eksterne operationer kan 
planlægges på samme måde som interne operationer. 
Papirarbejde, indkøbsordrer, følgesedler og pluklister 
kan udskrives, og de økonomiske følgevirkninger kan 
forbindes tilbage til de pågældende produktionsforløb. 

Kladder 
Produktionsforløb revideres ved hjælp af 
forbrugskladden, hvor brugeren kan angive og 
kontrollere timeantal, mængden af producerede varer, 
antal fejl, færdigmeldt mængde samt fejlårsag. 

Rapporter 
Følgende rapporter kan oprettes i MPS II: 
• Rute- og jobkort 
• Operationsrapporter og vedligeholdelsesrapporter 
• Dokumentation for kontrol af underleverandører 

MPS III 
MPS III-modulet bruges til finplanlægning af 
produktionsforløb, herunder oprettelse af nøjagtige 
produktionsplaner. 

Gantt-diagrammer 
Med den avancerede Gantt-diagramfunktion kan man 
vise den aktuelle produktionsplan for en valgt periode. 
Ved hjælp af musen kan brugeren flytte et 
produktionsforløb frem eller tilbage direkte på 
skærmen. 
 
På samme måde kan operationer flyttes til alternative 
ressourcer, og produktionsforløb kan spærres, når 
planlægningen er færdig. Brugeren kan simulere 
produktionsforløbet ved hjælp af forskellige planer. 
Der kan defineres separate Gantt-kartoteker for de 
enkelte planlæggere og produktionschefer, så der kun 
vises ressourcer for en bestemt afdeling. 
Opsætningstiden kan defineres ved hjælp af 
sekvensgrupper. Der indgår såvel manuelle som 
automatiske funktioner, der sikrer, at jobs, der ikke 
kræver nogen opsætning, planlægges og udføres i 
rækkefølge. 
 

Farvekoder i Gantt-kortet gør det nemt, at overskue 
planlægning. 

Finplanlægning 
Følgevirkningerne af finplanlægningen vises som 
behovsprofiler for ressourcekapacitet, 
operatørkapacitet og opsætningskapacitet.  
 
Opsætningskapaciteten beregnes i henhold til den 
planlagte jobrækkefølge. Pauser kan defineres for 
hver ressource i produktionsforløbet. 
Finplanlægningsfunktionen kan så anvendes til at 
beregne og udskrive et startog sluttidspunkt for de 
enkelte jobs. 
 
De finplanlagte kapacitetsbehov danner grundlag for 
kortsigtede kapacitetsjusteringer og kan også vises 
halvgrafisk. 

Funktioner 
• Prognoseplanlægning 
• Budgettering af varer 
• Fordelingsnøgler 
• Simuleringsværktøj 
• Operationsplanlægning (materialer og kapacitet) 
• Grovplanlægning 
• Jobplanlægning 
• Jobplanlægningsprofil 
• Handlingsprioritet 
• Terminsindstillinger 
• Ressourcer og ressourcegrupper 
• Ressourcekalendere og ressourceopgavegrupper 
• Produktionsruter og –operationer 
• Stykliste i ubegrænset antal niveauer 
• Rutenetværk 
• Logiske konfigurationsregler 
• Kapacitet til fuldstændig sporing af sideløbende 

ændringer 
• Omkostningsgrupper 
• Priskalkulation og efterberegning 
• Planlægning 
• Produktionsfrigivelse, start og færdigmelding 
• Returtømning 
• Overvågning af kapacitetsbelastning 
• Gantt-planlægning 
• Forespørgsels- og simuleringsværktøjer 
• Kladder til tilbagevendende opgaver 

(færdigmelding, jobkort, plukliste, rutekort m.m.) 
• Produktionsgrupper 
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• Produktionspuljer 
• Produktionsjobs 
• Godkendelse af ruter 
• Omkostningskategori for mængde, opsætnings- 

og procestid 
• Målomregningsfaktor 
• Køtid før og efter 
• Transporttid 
• Varekonfiguration 
• Produktionskonfiguration 
• Fremstillet varenummer og standardplacering for 

lagerbeholdning 
• Konfigurationskoder og dimensioner 
• Efterberegning 
• Tilpasse konfigurationer med tilhørende  

beregningsfaktorer 
• Alternativer pr. linie 
• Konfigurationsafhængigt vareforbrug 
• Pluklister 
• Sideløbende operationer 
• Behandlings-, opsætnings-, transport- og køtider 
• Kassationsprocent 
• Fantomvarer, dvs. automatisk udfoldning af 

stykliste 
• Automatisk opsætning af produktionen på lavere 

niveauer 
• Kapacitetsberegning af maskineri, værktøj, 

personale og underleverandører 
• Effektivitetsprocent 
• Kapacitetskalender med tilhørende afvigelser 
• Påtænkt tid og alternativ kapacitetsspecifikation 
• Dokumentation for overvågning af 

underleverandør 
 
 
 
 

Navision XAL –  
en integreret virksomhedsløsning  
Alle moduler i Navision XAL er tæt integrerede og 
arbejder sammen for at danne din virksomheds 
pulsslag. MPS-modulerne er forbundet med 
modulerne Lager og Finans og har også interfaces til 
modulerne Salgsordre og Indkøb. Funktioner, der er 
beskrevet i dette datablad, er indeholdt i følgende 
moduler: 
• MPS I, Materialestyring 
• MPS II, Grovplanlægning 
• MPS III, Finplanlægning 
 
Læs mere om Navision XAL integrerede 
virksomhedsløsning i de øvrige brochurer. 
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